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12 bøger
om mørke klostre,  adelsslægter og den 

lille mands historie i middelalderen

MiddelalderMiddelalder



Munke, mørke og fugtige klostre. 
Adelsslægter, ungmøer og den 
lille mands historie.  

Der er en bred vifte af karakterer  
i de senere års middelalder-
litteratur. 
Romanerne  kan for eksempel 
være klassiske krimihistorier 
med historisk baggrund, historier 
om korsfarere og urolige perio-
der i Europas historie.  
Der er mange indgangsvinkler, 
og du kan udforsk nogle af dem i 
disse 12 bøger.



Ingeborg 
af Niels Levinsen: 
 
Historisk roman om den danske prinsesse Inge-
borg (ca 1175-1236), der blev fransk dronning, 
men kom i unåde hos kongen og tilbragte tyve 
år i fangenskab inden Filip August genindsatte 
hende på tronen.

Vor Frues sorte søndag 
af Birgitte Jørkov:

Enken og købmanden Elne Jeps er en person-
lighed i 1400-tallets Helsingør -  
Sammen med munken og bygmesteren Johan 
finder hun både kærligheden og løsningen på 
en forsvunden formue og to brutale mord.



Hildegard
af Anne Lise Marstrand-Jørgensen:
Biografisk roman om middelaldermystikeren, 
komponisten, abbedissen og meget mere, Hilde-
gard von Bingen (1098-1179)

Unn fra Stjernestene 
af Hanne Marie Svendsen:
Med den stærke og lidenskabelige Unn i 
centrum fortælles om klosterliv, åndelige 
strømninger og hverdagsliv i 1300-tallets 
Sydgrønland.



Azincourt
af Bernard Cornwell: 

 
I slaget ved Azincourt den 25. oktober 1415 
vandt de engelske bueskytter under Henrik V 
en strålende sejr over franskmændene, selv om 
disse var 3-4 gange så mange, og den engelske 
hær var plaget af dysenteri. Romanens hoved-
person er den engelske bueskytte Nicholas Hook, 
som på dramatisk vis havner i den kongelige hær 
og oplever slaget på nærmeste hold.

Mørkets Dronning 
af Susan Carroll:
 
Med 1500-tallets Frankrig som ramme, Ka-
tharina af Medici som skurken og Bartholo-
mæusnatten som kulminationen i kampen 
mellem tro, overtro, heksekunst og videnskab, 
kæmper Justice Deauville, grev de Renard, 

for at vinde den skønne, 
vise kvinde Ariane Cheneys 
kærlighed.



Baudolino
af Umberto Eco:
Bondedrengen Baudolino bliver adopteret af 
Frederik Barbarossa og beretter om sit liv med 
korstog, rejser og Frederiks bestræbelser på at 
blive anderkendt som tysk-romersk kejser.

 

Rosens navn
af Umberto Eco:
Gennem opklaringen af en række mord 
begået i et norditaliensk abbedi i 1327 gi-
ves et billede af middelalderens politiske 
og teologiske liv.



When the words come, they are me-
rely empty shells without the music. 
They live as they are sung, for the 
words are the body and the music 
the spirit.

Hildegard von Bingen  (1098-1179)

”



”Don’t depend too much on anyone 
in this world because even your own 
shadow leaves you when you are in 
darkness.
Taqî ad-Dîn Aḥmad ibn Taymiyyah (1263-1328)



Havets katedral 
af Ildefonso Falcones:

Historisk roman fra 1300-tallets Barce-
lona, hvor Arnau Estanyol, der sammen 
med sin far har undsluppet livegenskabet, 
vokser op som fredløs.

Stormfugl 
af Conn Iggulden:

Henrik 6. hersker i England, men han er svag, 
og en anden gren af kongefamilien efter-
tragter tronen. Det starter Rosekrigen, og de 
mange slag brager ud over både England og 
Frankrig. Vi følger de implicerede familiers 
kamp for ovelevelse og magt.



Treenighed 
af Conn Iggulden: 
 
Englands store slægter slås om magten, 
intrigerne tager fart og slagene ruller over 
slagsmarken. Vi er i 1400-tallet og slaget om 
kongemagten er i fuld gang.

Eske Little: Byfoged i Assens
af Martin Jensen: 

Eske Litle er byfoged i Assens i de urolige 
år omkring 1330, hvor Den Kullede Greve 
regerer. Eske ønsker kun at sikre sine bor-
gere, men drages modvilligt ind i det poli-
tiske magtspil, og samtidig bliver en frem-

med købmand meget 
ubelejligt myrdet. 
Første del af serien i 
syv bind.



”Nothing is sweeter than love, nothing 
higher, nothing stronger, nothing 
larger, nothing more joyful, nothing 
fuller, and nothing better in heaven 
or on earth. 
Thomas à Kempis (1380-1471)
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